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A VEKOP-1.2.2-15 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” című 
konstrukció keretében támogatott Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen elnevezésű VEKOP-
1.2.2-15-2016-00006 azonosító számú projekt célja a gazdaságélénkítéshez és a foglalkoztatási szint 
növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása. A helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges üzleti 
infrastrukturális háttér fejlesztése a valós igényekhez igazodó szolgáltatási körrel rendelkező 
iparterület kialakítása letelepedési helyet kereső vagy már működő, de tovább növekedni kívánó 
vállalkozások számára, amelyek munkahelyek létrejöttét eredményezik. A fejlesztés hozzájárul a 
területen tevékenykedő cégek alkalmazottai számára megfelelő munkakörülmények biztosításához az 
iparterület által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal, a bérelt infrastruktúra minőségének folyamatos 
biztosításával. Kiemelt cél Isaszegen önkormányzati tulajdonban lévő ipari terület kialakítása a helyi 
és regionális vállalkozói igények kielégítése céljából, mivel jelenleg nincs a településen önkormányzati 
tulajdonban lévő iparterület. Az iparterület alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, 
elektromos vezetékrendszer, energia hálózat) kiépítése, közlekedőfelület kialakítása valósul meg. A 
termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges 
épületgépészeti beruházások is a projekt részét képezik. A betelepülő vállalkozások a fejlesztett 
területen bérelnek parcellát, különálló irodát vagy egyéb helyiséget. Az új és korszerű infrastruktúra, a 
szolgáltatások magas színvonalú rendszere és a zárt, biztonságos szervezeti rendszer kedvező 
feltételeket biztosíthat a betelepülni szándékozó vállalkozás számára akkor is, ha saját maga szeretné 
a beruházást megvalósítani. A tervezési terület Isaszeg város külterületén található, a település 
Szentgyörgypusztai részén. A projekt a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.vel közös 
konzorciumban valósul meg. A közvetlen fejlesztéssel érintett terület nagysága: ~2 ha. A projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a projekt várható befejezése 2019.09.30. 
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Átadták a munkaterületet a város új ipari területének helyszínén, a fejlesztendő terület Isaszeg 
város külterületén található, a település Szentgyörgypusztai részén. A projekt a Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.vel közös konzorciumban valósul meg. Az 207,90 millió forint 

európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével a betelepülni szándékozó 
vállalkozások igényekhez igazodó szolgáltatási körrel rendelkező iparterület kialakítása valósulhat 

meg. 

 
 


